
           
 

DZIENNIK USTAW 
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 

Warszawa, dnia 4 lipca 2016 r. 

Poz. 974 

RO ZPORZĄDZENIE 

MINISTRA ROZWOJU
1) 

z dnia 16 czerwca 2016 r. 

zmieniające rozporządzenie w sprawie udzielania przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości  

pomocy finansowej w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007–2013
2)

 

Na podstawie art. 6b ust. 10 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębior-

czości (Dz. U. z 2016 r. poz. 359) zarządza się, co następuje: 

§ 1. W rozporządzeniu Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 8 października 2008 r. w  sprawie udzielania przez 

Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości pomocy finansowej w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschod-

niej 2007–2013 (Dz. U. z 2014 r. poz. 138) w § 2: 

1)  w ust. 1 pkt 2 otrzymuje brzmienie: 

„2)  prowadzeniu badań naukowych w rozumieniu art. 2 pkt 3 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finan-

sowania nauki (Dz. U. z 2014 r. poz. 1620 oraz z 2015 r. poz. 249 i 1268) i prac rozwojowych w rozumieniu 

art. 2 pkt 4 tej ustawy, lub”; 

                                                           
1) Minister Rozwoju kieruje działem administracji rządowej – rozwój regionalny, na podstawie § 1 ust. 2 pkt  2 rozporządzenia Prezesa 

Rady Ministrów z dnia 17 listopada 2015 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rozwoju (Dz. U. poz. 1895). 

Zgodnie z art. 25 pkt 1 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. z 2016 r. poz. 383)  

minister właściwy do spraw rozwoju regionalnego jest Instytucją Zarządzającą Programem Operacyjnym Rozwój Polski Wschod-

niej 2007–2013.  
2) Tekst Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007–2013 został zaakceptowany decyzją Komisji Europejskiej 

nr K(2007) 4568 z dnia 1 października 2007 r. w sprawie przyjęcia Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej w ramach po-

mocy wspólnotowej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego objętego celem „konwergencja” w Polsce oraz przyjęty uchwałą 

Rady Ministrów z dnia 30 stycznia 2007 r. w sprawie przyjęcia Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007–2013. Naro-

dowe Strategiczne Ramy Odniesienia 2007–2013. Zmiany w Programie Operacyjnym Rozwój Polski Wschodniej 2007–2013 zostały 

zaakceptowane: decyzją Komisji Europejskiej nr K(2009) 5712 z dnia 17 lipca 2009 r. zmieniającą decyzję Komisji K(2007) 4568 

w sprawie przyjęcia programu operacyjnego „Rozwój Polski Wschodniej” w ramach pomocy wspólnotowej z Europejskiego Funduszu 

Rozwoju Regionalnego objętego celem „konwergencja” w Polsce i przyjęte uchwałą Rady Ministrów z dnia 3 czerwca 2009 r. 

w sprawie przyjęcia zmiany Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007–2013, decyzją Komisji Europejskiej 

nr K(2011) 9789 z dnia 23 grudnia 2011 r. zmieniającą decyzję K(2007) 4568 w sprawie przyjęcia programu operacyjnego Rozwój Pol-

ski Wschodniej w ramach pomocy wspólnotowej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego objętego celem Konwergencji 

w Polsce i przyjęte uchwałą Rady Ministrów z dnia 6 czerwca 2011 r. w sprawie przyjęcia projektu zmiany Programu Operacyjnego 

Rozwój Polski Wschodniej 2007–2013 (oraz objęte sprostowaniem nr C(2012) 4173 do decyzji Komisji K(2011) 9789 wersja ostatecz-

na zmieniającej decyzję K(2007) 4568 w sprawie przyjęcia programu operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej w ramach pomocy 

wspólnotowej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego objętego celem Konwergencji w Polsce), decyzją Komisji Euro-

pejskiej nr C(2014) 1663 z dnia 11 marca 2014 r. zmieniającą decyzję K(2007) 4568 w sprawie przyjęcia Programu Operacyjnego 

„Rozwój Polski Wschodniej” w ramach pomocy wspólnotowej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego objętego celem 

„konwergencja” w Polsce i przyjęte uchwałą Rady Ministrów z dnia 2 września 2013 r. w sprawie przyjęcia projektu zmiany Pro-

gramu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007–2013 oraz decyzją Komisji Europejskiej C(2016) 1297 z dnia 2 marca 

2016 r. zmieniającą decyzję K(2007) 4568 w sprawie przyjęcia programu operacyjnego „Rozwój Polski Wschodniej” w ramach 

pomocy wspólnotowej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego objętego celem Konwergencji w Polsce i przyjęte 

uchwałą Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 2015 r. w sprawie przyjęcia projektu zmiany Programu Operacyjnego Rozwój Polski 

Wschodniej 2007–2013. 



      

Dziennik Ustaw – 2 – Poz. 974 

 
2)  ust. 3 otrzymuje brzmienie: 

„3. Wielkość wsparcia może wynosić do 100% wydatków kwalifikujących się do objęcia wsparciem.”; 

3)  dodaje się ust. 4–6 w brzmieniu: 

„4. Infrastruktura uczelni wytworzona lub zakupiona w ramach realizacji projektu objętego wsparciem może 

być wykorzystywana, w  okresie amortyzacji, do prowadzenia działalności, o której mowa w ust. 1, pod warunkiem 

że działalność ta nie stanowi działalności gospodarczej. 

5. Jeżeli w ramach realizacji projektu objętego wsparciem została wytworzona infrastruktura badawcza 

w rozumieniu art. 2 pkt 91 rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre 

rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (Dz. Urz. UE L 187 

z 26.06.2014, str. 1, z późn. zm.
3)

), infrastruktura ta może być wykorzystywana do prowadzenia działalności gospo-

darczej, pod warunkiem że: 

1)  co najmniej w okresie amortyzacji wydajność infrastruktury badawczej przewidziana corocznie na wykonywa-

nie działalności gospodarczej nie przekracza 20% jej całkowitej rocznej wydajności, liczonej według kryterium 

odnoszącego się do jej powierzchni lub czasu jej wykorzystania; 

2)  wykonywanie działalności gospodarczej jest niezbędne do funkcjonowania infrastruktury badawczej lub nieod-

łącznie związane z jej głównym przeznaczeniem, przy czym wymaga ono takich samych nakładów jak wyko-

nywanie działalności, o której mowa w ust. 1, która nie stanowi działalności gospodarczej; 

3)  dla działalności gospodarczej jest prowadzona wyodrębniona ewidencja księgowa; 

4)  beneficjent zobowiąże się do corocznego monitorowania, według stałej metody, działalności gospodarczej wy-

konywanej z wykorzystaniem infrastruktury badawczej, co najmniej w  okresie jej amortyzacji, a w przypadku 

przekroczenia wartości wydajności, o której mowa w pkt 1, zwróci część udzielonego wsparcia na warunkach 

i w trybie określonych w umowie o udzielenie wsparcia. 

6. Projekt nie może zostać poddany znaczącej modyfikacji przez okres co najmniej 5 lat od dnia zakończenia 

jego realizacji.”. 

§ 2. Do umów o udzielenie wsparcia zawartych na podstawie przepisów dotychczasowych stosuje się przepisy rozpo-

rządzenia zmienianego w § 1, w brzmieniu nadanym niniejszym rozporządzeniem. 

§ 3. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia. 

Minister Rozwoju: wz. J. Kwieciński 

 

                                                           
3) Zmiany wymienionego rozporządzenia zostały ogłoszone w Dz. Urz. UE L 329 z 15.12.2015, str. 28 oraz Dz. Urz. UE L 149 

z 07.06.2016, str. 10. 
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